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Bu kılavuz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel Sanatlar 

Bölümünde öğrenim görmek isteyen aday öğrencileri, yapılacak özel yetenek sınavı ile seçme ve 

yerleştirme işlemleri hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

 

Özel Yetenek Sınavına başvuracak adayların, bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaların 

tamamını dikkatle okumaları gerekmektedir. Adayların kılavuzda yazan bilgi ve açıklamaları 

okumamalarından doğabilecek olumsuz durumlardan Dekanlık, Sınav Komisyonu ve Jüri Üyeleri 

ile Rektörlük sorumlu tutulamaz. 

 

Özel Yetenek Sınavına başvuran adaylar, bu kılavuzda ve çevrimiçi sınavda yer alan 

düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 

 

Sınav takvimi ve sınav koşulları gelişebilecek pandemi sürecine bağlı olarak değişebilir. 
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1. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

 

2020-2021 eğitim öğretim yılında Görsel Sanatlar Bölümü için Özel Yetenek Sınavı ile alınacak 

öğrenci kontenjanları aşağıda belirtilmiştir: 

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Bölüm Adı 
Türkiye Cumhuriyeti 

Uyruklu Öğrenci 
Engelli Öğrenci 

Görsel Sanatlar 18 2 

 

2. ÖN KAYIT 

ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü özel yetenek sınavı için ön 

kayıtlar 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ozelyetenek.ogu.edu.tr adresi üzerinden 

çevrimiçi olarak yapılacaktır. Başvuru sistemi 14 Ağustos 2020 Cuma günü saat 23.59’da 

kapanacaktır. 

2.1. Ön kayıt koşulları 

1) Lise veya dengi bir okuldan (kesin kayıt tarihine kadar) mezun olmak. 

2) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik 

Testinin (TYT) herhangi bir türünden (Ortaöğretim Başarı Puanı=OBP eklenmeden) en az 

150 puan almak. 

3) 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar, istedikleri takdirde 2020-YKS’nin hiçbir 

oturumuna girmeden 2019-TYT puanını 2020-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir 

ancak bu adayların 2020-YKS başvurusu yapmış olmaları zorunludur. 2020 yılında Özel 

Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak 

isteyen adayların Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır.  

4) Merkezî yerleştirme ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmış 

adaylar özel yetenek sınavı için ön kayıt yaptırabilecektir. 

5) Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkartılmış bulunanlar ön kayıt 

yaptıramayacaklardır. 

6) Engelli adaylardan, [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental 

retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), 

Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar ve sınıflanamayan grupta 

yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar] TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını 

“Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavına kabul 

edilecektir. Adaylar, engel durumlarını gösteren raporu pdf belgesi olarak özel yetenek 

sınavı ön başvuru sistemine yüklemelidir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların 

başvuruları geçersiz sayılacaktır. Engelli adaylar için de bu kılavuzda açıklanan çevrimiçi 

sınav kuralları uygulanacaktır. 

7) Özel Yetenek Sınavına başvurmak isteyen engelli adaylar, TYT sınavından en az 100 ve 

https://ozelyetenekonkayit.ogu.edu.tr/
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üzerinde puan almış olmalıdır. Bu adayların TYT puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl 

süreyle geçerlidir. 

8) K.K.T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin ön kayıt işlemleri ESOGÜ Rektörlüğü 

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından çevrimiçi olarak yürütülecektir. Yabancı 

uyruklu adaylar için de bu kılavuzda açıklanan çevrimiçi sınav kuralları uygulanacaktır. 

Yabancı uyruklu adayların sınavları ESOGÜ Rektörlüğü Öğrenci İşleri Dairesi 

Başkanlığı tarafından belirlenecek takvime göre gerçekleştirilecektir. 

9) Adaylardan “Özel Yetenek Sınavı ve Ön Kayıt” için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

10) Eksik belge ile ya da ilan edilen süre dışında yapılacak başvurular kesinlikle kabul 

edilmeyecektir. 

 

2.2.  Ön kayıt için gerekli belgeler 

1) Ön kayıt esnasında adaylar, https://ozelyetenek.ogu.edu.tr bağlantısından ulaşacakları 

başvuru sayfasında gerekli bilgileri hatasız ve eksiksiz olarak doldurmalıdır. Adaylar, 

başvurularının onay durumunu e-posta adreslerinden takip edebilecektir.  

2) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan YKS Sınavının (TYT ve Orta Öğrenim Başarı Puanı 

içeren) sonuç belgesi çevrimiçi olarak yüklenmelidir. 

3) Adayın mezun olduğu kurumdan alınan diploması çevrimiçi olarak yüklenmelidir. 

4) Adayın, son altı ay içerisinde çektirdiği, cepheden çekilmiş, yüzü açık ve kolaylıkla 

tanınabileceği, yüksek çözünürlüklü vesikalık fotoğrafı çevrimiçi olarak yüklemelidir. 

Uygun formatta olmayan fotoğraflar ile yapılan başvuruların iptal edileceği ve adayın 

kimliğinin fotoğrafından belirlenmesinde güçlük çekildiği takdirde sınavının geçersiz 

sayılacağı göz önünde bulundurulmalıdır.  

5) Adaylar, EK-1’den erişebilecekleri “Uzaktan Sınava Katılma ve Kayıt altına Alınma 

Beyannamesi”ni doldurup imzaladıktan sonra tarayıp pdf belgesi haline getirmeli ve sistem 

üzerinde ilgili alana yüklemelidir. Bu ıslak imzalı belgenin aslı 17 Ağustos 2020 Pazartesi 

günü saat 17.00’a kadar aşağıdaki adrese posta yolu ile gönderilmelidir: 

Adres:  

       ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Bademlik Yerleşkesi  

       Haktanır Sok. 26030 Odunpazarı/ESKİŞEHİR 

 

2.3.  Ön kayıt işleminin sonuçlandırılması 

Ön kayıt sürecini çevrimiçi olarak tamamlayan adaylara kendileri için tanımlanan aday 

numarası, kullanıcı adı ve şifre e-posta adreslerine gönderilecektir. Adaylar, kullanıcı adı ve 

şifreleri ile 20 Ağustos 2020 Perşembe günü ilan edilecek yaygın ağ bağlantısı üzerinden 

çevrimiçi sınava giriş yapabileceklerdir. Bu tarihten önce sistem giriş yapılmasına izin 

vermeyecektir.  

 

 

 

https://ozelyetenekonkayit.ogu.edu.tr/
https://ozelyetenekonkayit.ogu.edu.tr/
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3.  ÖZEL YETENEK SINAVI 

3.1.  Sınav türü, tarihi ve ortamı 

1) Özel Yetenek Giriş Sınavı, ilan edilecek yaygın ağ bağlantısı üzerinden çevrimiçi olarak 

gerçekleştirilecektir. Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek özel yetenek sınavı, Sanatsal 

Yaklaşım, Portfolyo Sunumu ve Video Sunum olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır.  

Çevrimiçi Sınav Tarihi : 20-30 Ağustos 2020  

Adaylar, 20 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 09.00 ile 30 Ağustos 2020 Pazar günü saat 

23.59 arasında çevrimiçi sınava katılabilecektir. 

 

3.2 Adayların özel yetenek sınavı için gereksinim duyabileceği dijital araç ve ortamlar 

Özel yetenek sınavı çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Çevrimiçi ortamda kendilerinden 

beklenen gereklilikleri sağlayabilmek için adayların aşağıdaki araç, program ya da ortamlara 

erişimleri önem taşımaktadır: 

 Bilgisayar (Masaüstü ya da dizüstü) 

 İnternet Bağlantısı (çevrimiçi sınav sırasında bağlantı sorunu oluşturmayacak hız ve 

nitelikte olmalıdır) 

 Kamera (Web kamerası ya da kamera özelliğine sahip telefon, tablet, harici kameralı 

dizüstü bilgisayar) 

 Mikrofon (Harici mikrofon ya da mikrofon özelliğine sahip telefon, tablet, harici kameralı 

dizüstü bilgisayar) 

 Word Programı 

 Jpg dosya hazırlanabilecek programlar 

 İlan edilecek yaygın ağ bağlantısından giriş yapabilecekleri sistem için e-posta yoluyla 

kendilerine ulaştırılan, aday numarası, kullanıcı adı ve şifre 

 

3.3 Sınavın uygulanması ve sınavda uyulması gereken kurallar 

 Özel Yetenek Sınavı, ilan edilen tarih ve saatler arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. 

 Özel Yetenek Sınavı, “Sanatsal Yaklaşım”, “Portfolyo Sunumu” ve “Video Sunum” 

olmak üzere 3 aşamada ve çevrimiçi olarak gerçekleşir. 20 Ağustos 2020 tarihinde kendileri 

için belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile ilan edilecek yaygın ağ bağlantısı üzerinden 

erişebilecekleri bu 3 aşamada adaylardan aşağıdaki hususlar doğrultusunda ilerlemeleri 

beklenmektedir: 

3.3.1. Sanatsal Yaklaşım: Aday, aşağıdaki 4 temel soru çerçevesinde sanatsal ilgilerini ve 

Görsel Sanatlar Bölümünü seçme motivasyonunu açıklayan bir Word belgesi hazırlayıp, sisteme 

yüklemelidir. 

Aday, yazacağı metin içinde kimliğini açıklayacak bilgilere kesinlikle yer vermemelidir, 

aksi takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 Kısaca kendinizden bahsediniz. (Mezuniyet bilginiz, ilgi alanlarınız vb) Sanatsal ilgi 

alanınız/alanlarınız ve hedefleriniz nedir? 

https://ozelyetenekonkayit.ogu.edu.tr/
https://ozelyetenekonkayit.ogu.edu.tr/
https://ozelyetenekonkayit.ogu.edu.tr/
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 Sanatsal uygulamalarınız çoğunlukla hangi konular etrafında şekillenmektedir? 

 Hangi sanatçılar, düşünürler, eğitimciler vb. hangi yönleri ile çalışmalarınızı 

etkilemektedir? 

 Neden ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümünde öğrenim 

görmek istiyorsunuz? 

Aday, yukarıda belirtilen sorular çerçevesinde sanatsal ilgilerini, sanatsal motivasyonunu ve 

bölüme başvuru nedenlerini belirten yazısını WORD dosyası üzerinde, 12 punto ile Times New 

Roman yazı karakterini kullanarak oluşturmalıdır. Açıklama metninin uzunluğuna ilişkin bir 

sınırlama olmamakla birlikte 300 ile 1000 kelime arasında olması tavsiye edilmektedir. 1 MB 

büyüklüğünü aşmayacak şekilde oluşturulan metin AdayNumarası_sanatsalyaklasim 

(Örneğin: 23_sanatsalyaklasim adı ile .doc ya da .docx uzantılı kaydedilerek sisteme 

yüklenmeye hazır hale getirilmelidir. Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Ölçeğinde Sanatsal 

Yaklaşım aşaması %20’lik değere sahiptir. Bu aşamanın değerlendirilmesinde kullanılacak 

ölçütler ve puanları aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

3.3.2. Portfolyo Sunumu: Aday, sanatsal ilgi alanının ve sanatsal uygulamalarının kanıtı 

niteliğinde bir portfolyo sunmalıdır. Portfolyo, adayın farklı malzeme, teknik ya da ortamlara 

işaret eden çalışmalarını içeren görsellerden oluşmalıdır. .jpg uzantılı dosya halindeki her bir 

görsel, künye bilgileriyle birlikte sisteme ayrı ayrı yüklenmelidir. (Aday, çalışmalarını 

fotoğraflayarak, tarayarak ya da doğrudan dijital ortamda hazırlayarak .jpg uzantılı hale 

getirebilir.) 

Aday, bireysel ve özgün çalışmalarından oluşan görselleri ve görsele ilişkin künye 

bilgilerini yüklemelidir. Kendisine ait olmayan görsel ve bilgi kullandığı tespit edilen 

adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

Görsellerin üzerinde adayın kimliğini açıklayacak şekilde ad, soyad ya da imza gibi bilgiler 

bulunmamalıdır. Aksi takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.  

 Adayın sanatsal çalışmalarını örneklendirebilecek 10 görsel yüklenmelidir. Görseller 

farklı malzeme, teknik, ortam ya da konulara işaret eden çalışmaları örnekleyebilir 

(İki boyutlu ve/veya üç boyutlu çalışmaların görselleri, fotoğraf çalışmaları, hareketli 

görüntüler, vb). Varsa deneysel çalışmaların görsellerinin de sunulması önerilir.  

 Görseller, .jpg formatında hazırlanmalı; önceden biçimlendirilmiş bir PDF dosyası 

ya da internet sitelerine bağlantılar içeren dosyalar/görseller yüklenmemelidir.  

 Çalışmaları temsil eden görsellerin nitelikli olabilmesi için, her bir görsel kısa kenarı 

Sanatsal 

Yaklaşım 

 

Sanatsal 

İlgi  

(5 puan) 

 

Sanatsal ve 

Kuramsal 

Kaynaklar 

(5 puan) 

 

Başvuru 

motivasyonu 

(5 puan)  

Teknik 

gerekliliklere 

uygun yazılı 

ifade becerisi 

(5 puan) 

20 

Puan 
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10 cm’den küçük olmayacak şekilde ve 300 dpi çözünürlükte hazırlanmalıdır. 

 Her bir görselin boyutu 5 MB büyüklüğünü aşmamalıdır. Bu boyutu aşan dosyalar 

sistem tarafından kabul edilmeyecektir. 

 Görseller ile birlikte çalışmaların künye bilgileri de girilmelidir. Künye kapsamında; 

çalışmanın adı, tekniği, boyutu, yapım yılına ilişkin bilgi ve varsa çalışma hakkında 

kısa bir açıklama girilmelidir.  

 Hareketli görüntülerin yukarıdaki özelliklerde hazırlanmış ekran görüntüleri 

kullanılabilir. Varsa, hareketli görüntülerin internet adresleri “künye bilgileri” 

kısmındaki açıklama alanında verilebilir. 

Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Ölçeğinde Portfolyo Sunumu aşaması %30’luk değere 

sahiptir. Bu aşamanın değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler ve puanları aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

3.3.3 Video Sunumu: Bu aşamada aday, kendisinden istenen projenin bitmiş halini sunduğu 

bir video çekimini sisteme yükler. Proje konusu, sınav jürisi tarafından 19 Ağustos 2020 

tarihinde belirlenecektir. Aday, 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle giriş yaptığı sistem üzerinde 

proje konusunu görebilecektir. Projesini tamamlayan adaylar, bir video çekerek projelerini 

sunmalı ve video dosyasını sisteme yüklemelidir. Video sunumuna ilişkin gereklilikler aşağıdaki 

gibidir: 

Adayın kimlik eşleşmesinin yapılabilmesi için başvuru sistemindeki fotoğrafı ile video 

sunumdaki görüntüsü karşılaştırılacaktır. Video sunumda adayın kimliği konusunda 

şüpheye düşülmesi halinde sınavın bu aşaması geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle aday, video 

sunumu sırasında öncelikle yüzü tam karşıdan görünebilecek şekilde kısaca projesinden 

bahsetmelidir. Daha sonra, projenin detaylı anlatımı sırasında gerekirse proje materyallerine 

yakın çekim yapabilir ya da materyallerini farklı açılardan çekerek projesini anlatıp sunumunu 

gerçekleştirebilir.  

Aday, sunumu sırasında kimliğini açıklayacak bilgileri sözlü olarak dile getirmemelidir. Adayın 

video çekiminde kimliğini açığa çıkaracak hiçbir yazı, çizim, görsel, fiziksel ya da sözel ifade 

yer almamalıdır. Aksi takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 

Aday, projesini sunduğu ve en fazla 10 dakika süren bir video çekimini sisteme yüklemelidir. 

Video dosyası mpg, .wmv, .mpeg ya da .mp4 uzantılı olarak hazırlanmalı ve 100 MB 

büyüklüğünü geçmemelidir. 

Adayın, video sunumuna konu olan projeye ilişkin aşağıdaki soruları cevaplaması 

beklenmektedir: 

Portfolyo 

Sunumu 

 

Sanatsal 

Kaygı 

(10 puan) 

 

Sanatsal 

Yetkinlik 

(10 puan) 

 

Özgünlük 

(5 puan)  

Teknik 

gerekliliklere 

uygunluk 

(5 puan) 

30 

Puan 
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 Projenizi hangi başlangıç noktasından yola çıkarak ve nasıl gerçekleştirdiğinizi 

açıklayınız. 

 Projenizde kullandığınız malzeme(ler), teknik(ler) ve/veya ortam(lar) nelerdir? 

 Projenizde kullandığınız teknik, malzeme ve/veya ortamları seçmenize neden olan 

etkenleri açıklayınız. 

 Projenizin teorik altyapısı kapsamında üzerinde çalıştığınız konuyu ve anlatmak 

istediklerinizi açıklayınız. 

 Projenizi şekillendiren teorik altyapı ile kullandığınız malzeme, teknik ve/veya 

ortamları nasıl bir araya getirdiğinizi, ne tarz ilişkiler kurduğunuzu açıklayınız. 

Proje sunumunda yukarıdaki sorular yol gösterici olmakla birlikte istediği takdirde aday gerekli 

gördüğü açıklamaları eklemekte özgürdür 

Video sunumu ile projelerinin son halini göstererek anlatan adaylar, projelerine ilişkin görselleri 

ve proje künye bilgisini de sisteme yüklemelidir. Bu aşamada projeye ilişkin her biri 5 MB 

boyutunu geçmeyecek .jpg formatında 3 görsel yüklenmelidir. Görseller projeyi 3 farklı açıdan 

göstermelidir. Görsellerin ardından, projenin adını, tekniğini ve boyutunu belirten künye bilgisi 

girilmelidir. (Her bir görsel, kısa kenarı 10 cm’den küçük olmayacak şekilde ve 300 dpi 

çözünürlükte hazırlanmalıdır) 

Proje videosu, proje görselleri ve projenin künye bilgileri sisteme yüklendiğinde Video Sunum 

aşaması tamamlanmış olacaktır. 

Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Ölçeğinde Video Sunum aşaması %50’lik değere sahiptir. 

Bu aşamanın değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler ve puanları aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

3.4  Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)  

 Değerlendirme, adayın yazılı ve sözlü olarak kendisini ve sanatsal ilgilerini ifade 

edebilmesini, görsel algı yeteneğini, hayal edebilme gücünü ve bunu sanatsal ifadeye 

dönüştürebilme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.  

 “Özel Yetenek Sınavı”nda değerlendirme, aşağıdaki “Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme 

Ölçeği” kullanılarak yapılacaktır. 

 

 

Video 

Sunum 

 

Sanatsal 

Kaygı 

(20 puan) 

 

Sanatsal 

Yetkinlik 

(20 puan) 

 

Özgünlük 

(5 puan)  

Sözlü İfade 

Becerisi 

(5 puan) 

50 

Puan 
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 Ölçekte görüldüğü gibi, Sanatsal Yaklaşım aşamasından 20 puan, Portfolyo Sunumundan 30 

puan ve Video Sunumdan 50 puan olmak üzere sınavda alınabilecek en yüksek puan 100’dür. 

 Değerlendirme, sınav jürisi tarafından 31 Ağustos-04 Eylül 2020 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecektir. 

 Sınav Jürisi, değerlendirme ölçütleri doğrultusunda 100 puan üzerinden sınav çalışmalarını 

değerlendirecektir. Böylece adayların “Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)” belirlenecektir. 

Özel yetenek sınavı ham puanı 50 ve üstü olan adaylar başarılı sayılacak ve yerleştirme 

puanı hesabına katılacaktır. 

 Sınav değerlendirme aşamasında adayın kimliği konusunda bir şüpheye düşülmesi 

halinde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır 

 

3.5  Yerleştirme Puanı Hesabı (YP) 

Başarılı adayların aldıkları puan ham puan olarak adlandırılır ve ÖSYM kılavuzunda verilen 

aşağıdaki formül kullanılarak Özel Yetenek Standart Puanı’na (ÖYSP-SP) dönüştürülür: 

 

 

 

 

 

Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Ölçeği 

Sanatsal 

Yaklaşım 

 

Sanatsal İlgi  

(5 puan) 

 

Sanatsal ve 

Kuramsal 

Kaynaklar 

(5 puan) 

 

Başvuru 

motivasyonu 

(5 puan)  

Teknik 

gerekliliklere 

uygun yazılı 

ifade becerisi 

(5 puan) 

20 Puan 

Portfolyo 

Sunumu 

Sanatsal 

Kaygı  

(10 puan) 

Sanatsal 

Yetkinlik 

(10 puan) 

Özgünlük 

(5 puan)  

Teknik 

gerekliliklere 

uygunluk 

(5 puan) 

30 puan 

Video 

Sunum 

Sanatsal 

Kaygı  

(20 puan) 

Sanatsal 

Yetkinlik 

(20 puan) 

Özgünlük 

(5 puan)  

Sözlü ifade 

becerisi 

(5 puan) 

50 Puan 

ÖYSP 100 Puan 
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Özel yetenek sınavı ile Fakülteye yerleştirmeye esas olacak yerleştirme puanı (YP) yukarıda 

gösterilen formüle göre hesaplanır. Puan sıralamasına göre asıl ve yedek listeler oluşturulur. 

 

a. Aday aynı alanlardan geliyor ise; (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program 

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim 

görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 

tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.) 

Yerleştirme Puanı (YP) = (1,17xÖYSP-SP)+(0,11 x OBP)+(0,22xTYT-P) + (0.03 x OBP) 

 

b. Aday diğer alanlardan geliyor ise;  

 Yerleştirme Puanı (YP) = 1,17xÖYSP-SP)+(0,11xOBP)+(0,22xTYT-P) 

 

ÖYSP-SP= Özel Yetenek Standart Puanı 

OBP= Orta Öğrenim Başarı Puanı  

TYT-P= Temel Yetkinlikler Testi Puanı 

 

Not:  

(1)2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen veya özel yetenek sınavı 

sonucu kayıt olan adayların orta öğrenim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya 

düşürülecektir. 

(2) Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan 

sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

(3)Engelli adayların yerleştirme puanı, Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca TYT 

puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYM Kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan), 

Özel Yetenek Sınav puanlarına göre kendi aralarında değerlendirme yapılarak kazanan 

adaylar ilan edilir. Yetenek sınavını kazanan engelli adaylar kesin kayıt esnasında engel 

durumlarını gösteren belgenin aslını sunmalıdır.  

(4) Yabancı uyruklu adayların sınavları da 100 üzerinden değerlendirilecektir. Puanı 50’nin 

altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır. Özel Yetenek Sınav puanlarına ve kontenjana göre 

kendi aralarında değerlendirme yapılarak kazanan adaylar ilan edilecektir.  

 

3.6  Sınav sonuçlarının ilan edilmesi 

 Sınav sonuçları 08 Eylül 2020 Salı günü Sanat ve Tasarım Fakültesi internet sayfası                    

( http://stf.ogu.edu.tr/ ) ile Sanat ve Tasarım Fakültesi ilan panolarında asil ve yedek listeler 

halinde duyurulacaktır.  

 Görsel Sanatlar Bölümüne asil listeden yerleşen adaylar kazanmış oldukları programa ilan 

edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, 

kayıt hakkını kaybeder.  

http://stf.ogu.edu.tr/
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 Görsel Sanatlar Bölümüne asil listeden yerleşemeyen adaylar, yedek listelerine girmeye hak 

kazanmaları halinde, kontenjanlar dâhilinde birinci yedekten başlamak üzere yedek listesindeki 

sıraya göre kayıt yaptırabilirler. Listede sırası geldiği gün kesin kayıt yaptırmayan aday hakkını 

kaybeder.  

 Sınava sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar 10 Eylül 2020 Perşembe günü saat 17.00’a 

kadar sanattasarim@ogu.edu.tr adresi üzerinden ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Dekanlığına gönderecekleri dilekçe ile başvuru yapabilirler. Bu tarihi geçiren adayların itiraz 

başvuruları işleme alınmayacaktır. 

 

4 KESİN KAYIT 

 ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Özel Yetenek Sınavını asil 

olarak kazanan adayların kesin kayıtları 14-15 Eylül 2020 tarihlerinde saat 17.00’a kadar, 

ESOGÜ Rektörlüğü Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca  gerçekleştirilecektir.  

 Kontenjan dolmadığı takdirde yedek listeden yapılacak olan kayıt tarihleri Sanat ve Tasarım 

Fakültesi internet sayfasında ( http://stf.ogu.edu.tr/ ) ve panolarında, ESOGÜ Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığında ilan edilecektir.  

Boş kalan kontenjanlar için yedek listelerinin ilanı: 16 Eylül 2020 Çarşamba 

Boş kalan kontenjanlar için 1. Kesin kayıt: 16 Eylül 2020 Çarşamba (09.00-17.00) 

Boş kalan kontenjanlar için 2. Kesin kayıt: 17 Eylül 2020 Perşembe  (09.00-17.00) 

Boş kalan kontenjanlar için 3. Kesin kayıt: 18 Eylül 2020 Cuma        (09.00-17.00) 

 Boş kontenjan kalması halinde kontenjanlar dolana kadar yedek listeden kayıt alınmaya devam 

edilecektir.  

 İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. 

İlan edilen tarihler dışında yapılacak kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Kesin kayıt için gerekli belgeler 

 Adayın lise ya da dengi okul mezunu olduğunu gösteren diploması ya da yeni tarihli 

mezuniyet belgesi 

 Nüfus cüzdanının / TC kimlik kartının fotokopisi 

 Son 6 ay içinde çekilmiş, adayın kimliğini açık bir biçimde belgeleyen 12 adet fotoğraf 

(4,5×6,0 cm boyutunda) 

 Engelli adaylar için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nun aslı ibraz edilmelidir. 

 

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

mailto:sanattasarim@ogu.edu.tr
http://stf.ogu.edu.tr/
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EK-1:  

 

Uzaktan Sınava Katılma ve Kayıt Altına Alınma Beyannamesi 

(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü 

Çevrimiçi Özel Yetenek Sınavına girecek adaylar içindir.) 

 

 

SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından çevrimiçi olarak 

gerçekleştirilecek özel yetenek sınavının video sunum aşamasında, kimlik doğrulama işlemi için 

“yüzümün tam karşıdan görünecek şekilde görüntülenmesini” ve çevrimiçi sınav 

aşamalarında sisteme yüklediğim belgelerin sınav belgesi olarak saklanmasını kabul ediyorum. 

 

Adı Soyadı: 

Tarih          : 

İmza           : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu beyanname, aday tarafından gerekli bilgiler doldurulup, ıslak imza ile imzalandıktan 

sonra 17 Ağustos 2020 Pazartesi saat:17.00’a kadar aşağıdaki adrese posta yolu ile 

gönderilmelidir. 

Adres: 

ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Bademlik Yerleşkesi  

Haktanır Sok. 26030 Odunpazarı/ESKİŞEHİR 

 


